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COMISIA EUROPEANĂ 

Dezvoltarea durabilă 

Deșeurile din plastic 

Prima strategie la nivel european privind materialele plastice, 
adoptată în data de 16 ianuarie 2018, se înscrie în eforturile de tranziție către 
o economie circulară. 

Strategia privind materialele plastice va transforma modul în care 
produsele sunt concepute, fabricate, folosite și reciclate în UE. Mult prea 
adesea, plasticul este produs, folosit și aruncat fără a fi valorificate 
beneficiile economice ale unei abordări circulare, aducând astfel daune 
mediului înconjurător. Obiectivul este de a proteja mediul și, în același timp, 
de a pune bazele unei noi economii a materialelor plastice, bazată pe 
metode de concepție și producție care să respecte pe deplin necesitățile de 
reutilizare, de reparare și de reciclare, și pe elaborarea unor materiale mai 
sustenabile. Strategia privind materialele plastice va contribui astfel, în mod 
concret, la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru anul 2030 
și a obiectivelor Acordului de la Paris privind schimbările climatice. Prin noua 
strategie, Uniunea Europeană : 

 va face ca reciclarea să devină profitabilă pentru întreprinderi; 
 va reduce deșeurile din plastic; 
 va pune capăt poluării mărilor cu deșeuri; 
 va stimula investițiile și inovarea; 

 va încuraja schimbarea în întreaga lume. 

Inițiativele adoptate de Colegiu comisarilor sunt: 

 o comunicare privind o strategie europeană pentru materialele plastice  
într-o economie circulară1; 

 o comunicare privind interfața dintre legislațiile referitoare la substanțe 
chimice, produse și deșeuri2; 

 un cadru de monitorizare privind economia circulară3; 
 o nouă directivă privind instalațiile portuare de preluare4. 

       Acestea sunt însoțite de Raportul privind materiile prime critice și de Raportul 
privind plasticul oxodegradabil5. În data de 2 decembrie 2015, Comisia Europeană a 
adoptat un pachet ambițios privind economia circulară, din care fac parte și aceste 
inițiative. 

                                                 
1 COM(2018)28 
2 COM(2018)32 
3 COM(2018)29  
4 COM(2018)33 
5 COM(2018)35 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/27327
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/27321
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/monitoring-framework.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com2018-0033-port-reception-facilities.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/oxo-plastics.pdf
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Stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital  

Uniunea bancară 

Primul raport privind progresele înregistrate în abordarea creditelor 
neperformante pentru sprijinirea agendei de reducere a riscurilor - prezentat 
în data de 18 ianuarie 2018  sub forma unei comunicări6 și a unui document 
de lucru însoțitor al serviciilor Comisiei - subliniază evoluțiile recente în ceea 
ce privește creditele neperformante atât la nivelul UE în ansamblu, cât și la 
nivelul fiecărui stat membru. Acesta arată că tendința pozitivă de scădere a 
ratelor creditelor neperformante și de creștere a ratelor de acoperire s-a 
consolidat și a continuat în a doua jumătate a anului 2017. 

Ratele creditelor neperformante sunt în scădere în aproape toate 
statele membre, deși situația diferă în mod semnificativ de la un stat 
membru la altul. Rata totală a creditelor neperformante în UE a scăzut la 
4,6 % (în al doilea trimestru din 2017), o scădere cu aproape un punct 
procentual pe an și cu o treime față de nivelul înregistrat în al patrulea 
trimestru din 2014. Conform datelor disponibile, reducerea riscurilor își face 
simțită prezența în sistemul bancar european și va sprijini progresele în 
vederea finalizării uniunii bancare, care se vor concretiza prin reducerea 
riscurilor, în paralel cu partajarea acestora. De asemenea, raportul arată că 
UE este pe drumul cel bun în ceea ce privește punerea în aplicare a Planului 
de acțiune al Consiliului. 

În primăvara anului 2018, Comisia va propune un pachet cuprinzător 
de măsuri menite să reducă nivelul existent al creditelor neperformante și 
să prevină acumularea de credite neperformante în viitor. Pachetul se va 
concentra pe patru domenii: (1) acțiuni de supraveghere, (2) reforma 
cadrelor de restructurare, insolvență și recuperare a datoriilor, (3) 
dezvoltarea de piețe secundare pentru activele neperformante și (4) 
sprijinirea restructurării sistemului bancar. În aceste domenii ar trebui să fie 
luate măsuri la nivel național și, dacă este cazul, la nivelul Uniunii. 

                                                 
6 COM(2018) 37 

De asemenea, Comisia invită statele membre și Parlamentul 
European să ajungă rapid la un acord în ceea ce privește propunerea privind 
insolvența întreprinderilor. Această măsură, propusă în luna noiembrie 
2016, ar ajuta întreprinderile care se confruntă cu dificultăți financiare să își 
restructureze din timp activitatea pentru a preveni falimentul și totodată ar 
îmbunătăți eficiența procedurilor de insolvență în UE. 

Având în vedere că unul dintre principalele riscuri generate 

de problemele nesoluționate din sistemul bancar european îl 

reprezintă creditele neperformante, Comisia a propus, în luna 

octombrie 2017, să acorde măsurilor de reducere a creditelor 

neperformante un rol proeminent în cadrul procesului de 

finalizare a uniunii bancare, urmărind, în paralel, partajarea și 

reducerea riscurilor. În luna iulie 2017, Consiliul a adoptat 

„Planul de acțiune pentru abordarea creditelor neperformante 

în Europa”. Acest plan de acțiune face apel la diverse instituții 

— inclusiv la Comisie — să ia măsurile adecvate pentru a 

răspunde mai bine provocărilor legate de ratele creditelor 

neperformante în Europa. Consiliul a convenit să analizeze 

evoluția creditelor neperformante în Uniune pe baza unui 

raport al Comisiei. Prin urmare, Comisia a anunțat, în 

Comunicarea privind finalizarea uniunii bancare din 11 

octombrie 2017, că va lucra la un pachet cuprinzător privind 

abordarea creditelor neperformante în Europa. În 

plus, pachetul privind uniunea economică și monetară, 

prezentat de Comisie la data de 6 decembrie 2017, cuprinde 

o foaie de parcurs și propuneri concrete pentru aprofundarea 

uniunii economice și monetare a Europei. 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180118-non-performing-loans-staff-working-document_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180118-non-performing-loans-staff-working-document_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/docs/policy/180118-communication-npls_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_ro.htm
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Afaceri economice și financiare, impozitare și vamă  

Mai multă flexibilitate privind cotele de TVA, mai puțină 

birocrație pentru întreprinderile mici 

Comisia Europeană a propus, în data de 18 ianuarie 2018, noi norme7 
menite să le ofere statelor membre o mai mare flexibilitate pentru stabilirea 
cotelor de taxă pe valoare adăugată (TVA)8 și să creeze un mediu fiscal 
îmbunătățit9, care să ajute la dezvoltarea IMM-urilor. 

Propunerile formulate reprezintă pașii finali ai revizuirii de către 
Comisie a normelor în materie de TVA, prin crearea unui spațiu unic pentru 
TVA în UE, în vederea reducerii semnificative a celor 50 de miliarde EUR 
pierdute în fiecare an ca urmare a fraudei în domeniul TVA la nivel de UE, 
sprijinind, în același timp, întreprinderile și asigurând venituri publice. În 
afară de o cotă de TVA standard de minimum 15%, statele membre vor fi 
acum în măsură să instituie:  

 două cote reduse distincte, cuprinse între 5% și cota standard aleasă de 
statul membru;  

 o scutire de TVA (sau „cotă zero”);  

 o cotă redusă stabilită între 0% și cotele reduse.  

                                                 
7 COM(2018)20 
8 Normele comune ale UE în materie de TVA, convenite de toate statele membre în 1992, 
nu mai sunt de actualitate și sunt prea restrictive. Ele permit statelor membre să aplice cote 
reduse de TVA unui număr limitat de sectoare și de produse. În același timp, țările din UE 
consideră cotele de TVA ca reprezentând un instrument util pentru a-și urmări unele dintre 
obiectivele lor politice. În prezent, Comisia își îndeplinește promisiunea de a acorda statelor 
membre o mai mare autonomie în materie de cote. Se va ajunge la o mai mare egalitate 
între țări în ceea ce privește unele dintre excepțiile existente de la norme, cunoscute ca 
derogări cu privire la TVA. 
9 COM(2018) 21 

Actuala listă complexă de bunuri și servicii cărora le pot fi aplicate cotele 
reduse ar fi eliminată și înlocuită cu o nouă listă de produse (care să 
cuprindă băuturile alcoolice, jocurile de noroc, armele și tutunul), cărora li  
s-ar aplica întotdeauna cota standard de 15% sau o cotă superioară. Pentru 
a proteja veniturile publice, statele membre vor trebui, de asemenea, să se 
asigure că media ponderată a cotei de TVA este de cel puțin 12%. Noul 
regim înseamnă, de asemenea, că toate bunurile care beneficiază în prezent 
de cote diferite față de cota standard pot continua să beneficieze de 
acestea.  

Comisia abordează și problema întreprinderilor mai mici care sunt 
afectate de costurile disproporționate de asigurare a conformității cu 
normele privind TVA10.  În temeiul normelor actuale, statele membre pot 
scuti de TVA vânzările întreprinderilor mici, cu condiția ca acestea să nu 
depășească o anumită cifră de afaceri anuală, care variază de la o țară la 
alta. IMM-urile în creștere își pierd accesul la măsurile de simplificare odată 
ce au depășit pragul de scutire. De asemenea, aceste scutiri sunt disponibile 
numai pentru întreprinderile naționale. Aceasta înseamnă că nu există 
condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile mici care își 
desfășoară activitatea în interiorul UE. În timp ce actualele praguri de scutire 
ar rămâne valabile, propunerile introduc: 

 un prag de venituri de 2 milioane EUR la nivel de UE sub care întreprinderile 
mici ar beneficia de măsuri de simplificare, indiferent dacă au fost sau nu 
deja scutite de TVA; 

                                                 
10 Întreprinderile care efectuează tranzacții comerciale transfrontaliere se confruntă cu 
costuri de conformitate cu 11% mai ridicate față de cele care efectuează numai tranzacții 
comerciale la nivel național, întreprinderile de dimensiuni mai mici fiind cele mai afectate. 
Acest lucru s-a dovedit a fi un obstacol real în calea creșterii economice, întrucât 
întreprinderile mici reprezintă 98% dintre întreprinderile din UE. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4946_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4946_ro.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/18012018_proposal_vat_rates_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/18012018_proposal_vat_smes_en.pdf
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 posibilitatea ca, în cazul tuturor întreprinderilor mici care se califică pentru 
scutirea de TVA, statele membre să le exonereze de obligațiile referitoare la 
identificare, la facturare, la contabilitate sau la declarații; 

 un prag al cifrei de afaceri de 100 000 EUR, ce le-ar permite întreprinderilor 
care își desfășoară activitatea în mai mult de un stat membru să beneficieze 
de scutirea de TVA. 

Economie digitală și societate digitală  

Noi măsuri de stimulare a competențelor-cheie și a competențelor digitale, precum și a dimensiunii europene a educației 

Comisia Europeană a adoptat, în data de 17 ianuarie 2018, noi inițiative privind îmbunătățirea competențelor-cheie și a competențelor digitale ale 
cetățenilor europeni, având scopul de a promova valorile comune și de a sensibiliza elevii cu privire la de modul de funcționare al Uniunii Europene11.  Cele trei 
inițiative propuse de Comisie sunt următoarele: 

1. o Propunere de recomandare a Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții12 care prezintă actualizări importante 
care reflectă evoluțiile rapide ale procesului de predare și învățare care au avut loc între timp; 

2. un Plan de acțiune în domeniul educației digitale13 care evidențiază modul în care UE poate ajuta cetățenii, instituțiile de învățământ și sistemele de 
educație să se adapteze mai bine la viață și muncă într-o eră a schimbărilor digitale rapide; 

3. o Recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării14 care 
propune moduri în care educația poate ajuta tinerii să înțeleagă importanța valorilor comune prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Adoptarea noilor propuneri are loc la doar două luni după ce șefii de stat sau de guvern europeni au discutat pe tema educației, formării și culturii în cadrul reuniunii liderilor de la Göteborg 
din noiembrie 2017. Propunerile au ca obiectiv reducerea inegalităților socio-economice, susținând în același timp competitivitatea, pentru a construi o Europă mai unită, mai puternică și mai 
democratică. Noile propuneri vor contribui, de asemenea, la primul Summit european privind educația pe care comisarul Navracsics îl va găzdui în 25 ianuarie la Bruxelles și care va avea tema 
„Întemeierea Spațiului european al educației: pentru o educație inovatoare, favorabilă incluziunii și bazată pe valori”. 
12 COM(2018)24 
13 COM(2018)22 
14 COM(2018)23 

Șefii de stat și de guvern au discutat, în mod informal, pe tema educației și formării la Summitul social de la Göteborg din luna noiembrie 2017, pe baza Comunicării 
Comisiei „Consolidarea identității europene prin educație și cultură”. Aceasta a avut ca rezultat Concluziile Consiliului European din 14 decembrie 2017 prin care se 
face apel la statele membre, Consiliu și Comisie să preia ordinea de zi dezbătută la Göteborg. Revizuirea Recomandării Consiliului privind competențele-cheie pentru 
învățarea pe tot parcursul vieții din 2006 a fost anunțată în Noua agendă pentru competențe în Europa adoptată în iunie 2016. În vederea pregătirii propunerii, 
Comisia a organizat în 2017 o consultare publică și o conferință a părților interesate. 
Recomandarea Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării se bazează pe Declarația de la 
Paris privind promovarea prin educație a spiritului cetățenesc și a valorilor comune ale libertății, toleranței și nediscriminării adoptată la reuniunea ministerială 
informală a miniștrilor educației din 17 martie 2015. Ea a fost anunțată în Comunicarea Comisiei privind sprijinirea prevenirii radicalizării care duce la extremism 
violent din 14 iunie 2016. În vederea pregătirii propunerii, Comisia a organizat în 2017 o consultare publică. 

 

https://ec.europa.eu/education/education-summit_en
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/digital-education-action-plan.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-common-values-inclusive-education-european-dimension-of-teaching.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32179/14-final-conclusions-en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_ro.htm
https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_ro?pk_campaign=Chapeau&pk_kwd=KeyComp
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4eb7b2a6-8b9c-11e7-b5c6-01aa75ed71a1/language-en
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/publications/2016/communication-preventing-radicalisation_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/publications/2016/communication-preventing-radicalisation_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-recommendation-promoting-social-inclusion-and-shared-values-through-formal-and-non-formal-learning_ro
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Piața unică digitală  

Combaterea discursurilor on-line ilegale de incitare la ură  

Pentru a reacționa la problema tot mai mare pe care o reprezintă discursurile ilegale de incitare 
la ură din mediul on-line, Comisia Europeană și patru mari companii de IT (Facebook, Microsoft, Twitter 
și YouTube) au prezentat, în luna mai 2016, un Cod de conduită privind combaterea discursurilor ilegale 
de incitare la ură din mediul on-line. În urma celei de-a treia evaluări a Codului privind combaterea 
discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul on-line, se constată că, în prezent, companiile își 
îndeplinesc într-o mai mare măsură angajamentul de a elimina majoritatea discursurilor ilegale de 
incitare la ură în termen de 24 de ore. Însă mai sunt unele aspecte care trebuie soluționate, în special 
lipsa unor reacții sistematice către utilizatori. Instagram și Google+ au anunțat, în data de 19 ianuarie 
2018 că aderă la Codul de conduită, ceea ce înseamnă că și mai multe părți implicate se vor conforma 
acestuia. 

 

 

Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate/ Vicepreşedinte al 

Comisiei Europene, dna Federica Mogherini 

Sistemele comerciale ale UE promovează dezvoltarea economică și drepturile omului 

Raportul privind sistemul generalizat de preferințe tarifare în perioada 2016 - 201715,  prezentat de către Comisia Europeană și Serviciul European de 
Acțiune Externă, demonstrează impactul pozitiv al sistemelor Uniunii Europene de reducere a taxelor asupra economiilor în curs de dezvoltare. 

De la adoptarea inițiativei UE, în versiunea sa reformată, cunoscută sub denumirea de sistemul generalizat de preferințe tarifare (SGP)16, care a intrat în 
vigoare în 2014, exporturile în UE din țările care beneficiază de aceste reduceri de taxe au crescut cu aproape un sfert, ajungând la o valoare anuală de 63 de 

                                                 
15 COM(2018)36 
16 Sistemul generalizat de preferințe (SGP) este principalul instrument comercial al UE pentru sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare. El constă din trei modalități diferite de acordare a unui 
acces privilegiat la piața UE, concepute pentru a ține seama de nevoile diferite ale țărilor beneficiare: 

 Sistemul SGP standard reduce taxele de import în UE pentru aproximativ 66 % din totalul categoriile de produse din 23 de țări. 

 SGP+, regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe, prevede eliminarea taxelor vamale pentru două treimi din produsele provenite din 10 alte țări 
vulnerabile (Armenia, Bolivia, Capul Verde, Georgia, Kârgâzstan, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Filipine și Sri Lanka) care s-au angajat să pună în aplicare 27 de convenții internaționale privind 
drepturile omului și drepturile lucrătorilor, protecția mediului și buna guvernanță. 

 „Everything But Arms” (Totul în afară de arme) (EBA) elimină taxele vamale pentru aproape toate produsele provenite din 49 de țări cele mai puțin dezvoltate. 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/hate_speech_code_of_conduct_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/hate_speech_code_of_conduct_en.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156536.pdf
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miliarde EUR. Țările cel mai puțin dezvoltate au beneficiat cel mai mult de pe urma acestui sistem: exporturile lor către UE au crescut cu aproape 40 %, ajungând 
la 23,5 miliarde EUR în 2016. 

În plus față de avantajele economice ale sistemului, raportul evidențiază progresele realizate în domenii precum emanciparea femeilor, munca copiilor și 
munca forțată, traficul ilegal de droguri, tortura și schimbările climatice. Monitorizarea de către UE evidențiază numeroase schimbări pozitive datorate 
angajamentului UE în favoarea acestui sistem. Un document17 care însoțește raportul oferă o imagine de ansamblu, detaliată a progreselor și a deficiențelor 
rămase, în special în țările care participă la regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe, cunoscut ca SGP+. 

 

 În data de 15 ianuarie a.c., Înaltul Reprezentant a avut o întâlnire cu  președintele Comisiei pentru negocieri cu Siria18, dl Nasr al-Hariri, și cu delegația acestuia  
în cadrul căreia a confirmat sprijinul ferm al Uniunii Europene în procesul de mediere condus de Organizația Națiunilor Unite, pe care îl consideră primordial în 

procesul de soluționare politică intra-siriană.  
 

„(...) Numai un proces intermediat de ONU şi mandatat de Consiliul de securitate al ONU va 
fi considerat de poporul sirian ca imparţial, cu legitimatea internaţională necesară” - a declarat dna 
Mogherini.  

 În continuarea discuțiilor, ambele părţi au recunoscut necesitatea de a avansa urgent către 
o tranziţie politică negociată în Siria. De asemenea, Înaltul Reprezentant a salutat angajamentul 
constructiv al Comisiei pentru negocieri cu Siria în ultima rundă de discuții de la Geneva, din data 
de 27 noiembrie 2017 și a unei tranziții incluzive, marcată de negocieri, care să poată influența 
unitatea și reconcilierea viitoare a Siriei. La finalul discuțiilor, Înaltul Reprezentant a confirmat 
faptul că Uniunea Europeană este dispusă să acorde asistență pentru reconstrucția Siriei în 
momentul în care procesul spre o tranziție politică globală  și veritabilă, negociată de partidele 
siriene aflate în conflict,  va fi disponibilă. 

 

                                                 
17 SWD(2018)23 
18 Comisia pentru negocieri cu Siria este un organism „umbrelă” creat pentru a reprezenta opoziţia siriană în negocierile de pace planificate la Geneva în 2016. Comisia, iniţial denumită „ 
Comisia pentru înalte negocieri (HNC)i”, a fost infiinţată în decembrie 2015, în cadrul unei Conferinţe susţinute în Riyadh, Arabia Saudită, la care au participat 100 de delegaţi. La finalul 
Conferinţei, a fost emisă o declaraţie comună pentru a confirma formarea „Comisiei de înalte negocieri  pentru forţele de revoluţie şi de opoziţie siriene” (HNC) care să acţioneze ca punct de 
referinţă pentru negociatori cu reprezentanţii regimului sirian, în numele participanţilor. În februarie 2017, a fost desemnat dl Naser al-Hariri ca preşedinte al acestei comisii. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156537.pdf
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PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

Din activitatea plenului  

Prezentarea priorităților președinției bulgare
19

   

Parlamentul European a dezbătut, pe data de 17 ianuarie a.c., prioritățile Președinției 
bulgare a Consiliului UE cu prim-ministru bulgar, dl Boiko Borissov. Deputații europeni au salutat 
intenția președinției actuale de a se concentra și pe teme privind perspectiva UE asupra Balcanilor 
de Vest și a viitorului tinerilor în Europa.  

Migrația, combaterea corupției, protecția mediului, provocările pentru statul de drept și 
justiția socială au fost evidențiate ca domenii în care sunt necesare eforturi comune, în continuare.  

Dezbaterile s-au referit și la următorul buget multianual al Uniunii Europene și s-a convenit 
ca să pornească de la prioritățile UE. 

Din ianuarie până în iunie 2018 Bulgaria va deține președinția Consiliului UE,  pentru prima 
dată, în urma Estoniei și înaintea celei pe care o va deține Austria. Sub deviza „Uniți rămânem 
puternici”, timp de 6 luni, Bulgaria va fi principala forță motrică ce va urmări îndeplinirea 
obiectivelor legate de temele de ordinea de zi a Uniunii, va îndeplini funcțiile unui lider politic și  ale 
unui mediator corect. Pregătite  pentru acest test, oficialitățile bulgare își dau seama că nu va fi ușor, 
dar știu că pot și  vor să realizeze aceste  lucruri. Actuala președinție își dorește să răspundă nevoilor 
reale ale cetățenilor europeni și să transforme provocările în oportunități.  

 

                                                 
19 Președinția Consiliului se rotește între statele membre ale UE la fiecare 6 luni. În cursul perioadei de 6 luni, președinția prezidează reuniuni la toate nivelurile Consiliului, contribuind la 
asigurarea continuității lucrărilor UE în Consiliu. 
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Despre viitorul Europei  

După prezentarea priorităților Preşedinţiei bulgare a Consiliului UE, din data de 17 ianuarie a.c., a avut loc o dezbatere privind viitorul UE20, la care a fost 
invitat să prezinte o declarație prim-ministru Republicii Irlanda, dl  Leo Varadkar. Un nou format va permite dezbateri interactive la care vor fi invitați, conform 

art.123 p.2 din Regulamentul de procedură al PE, reprezentanți ai Comisiei, Consiliului și ai Consiliului European. Președintele 
Tajani în intervenția sa a ținut să specifice că inițierea unor astfel de dezbateri le-a avut în intenție de la începutul mandatului:  
„(…) Am insistat, din ziua în care am fost ales, cu 1 an în urmă, asupra importanței apropierii Europei de cetățenii săi. Ei au 
așteptări și noi trebuie să oferim soluții pentru crearea de locuri de muncă, gestionarea fluxurilor migratorii și consolidarea 
securității și apărării noastre. Dezbaterea deschisă între deputații europeni și liderii UE este o cale pentru un dialog și o 
înțelegere crucială, care vor aduce beneficii cetățenilor noștri de pe întregul continent. Așezăm Parlamentul European21 - 
singura instituție europeană aleasă direct – acolo unde îi este locul, în centrul dezbaterii privind viitorul Europei.” 

În luna care marchează 45 de ani de la aderarea Irlandei la UE,  „(…) idealul de a crea un viitor mai bun încă inspiră UE. 
(…) Ideea europeană a fost mereu inspirată de un spirit de optimism și de credința într-un viitor mai bun. Acest ideal a fost 
testat, dar nu a fost abandonat. Pe baza realizărilor din trecut, avem o motivație reînnoită de a face față provocărilor viitorului”.  
- a susținut premierul irlandez. 

Prezentându-și viziunea pentru viitorul Europei, prim-ministru Republicii Irlanda a subliniat necesitatea de a îmbunătăți 
democrația în UE prin intermediul listelor de vot la nivelul UE, de a finaliza uniunea economică și monetară și de a se asigura 
că marile corporații plătesc partea lor echitabilă din impozit. Totodată, și-a exprimat recunoștința față de deputații europeni 
pentru sprijinul și solidaritatea lor în negocierile privind Brexit, subliniind importanța asigurării faptului că ceea ce a fost promis 

în cadrul discuțiilor este pus în practică.  

În intervențiile care au urmat, cei mai mulți lideri de grup au apreciat opțiunea dlui Varadkar pentru o Uniune mai democratică, care să ia măsuri 
concrete pentru a proteja modul de viață al cetățenilor, securitatea, valorile și identitățile și care să asigure în mod coerent o bunăstare socială și prosperitate 
într-o lume globalizată. Deputații au subliniat faptul că statele membre ale UE și cetățenii sunt acum mai puternici. Ca și Irlanda în trecut, UE ar trebui să poată 
să se transforme și să se adapteze pentru a face față noilor provocări în beneficiul tuturor cetățenilor. În același timp, deputații europeni și-au reiterat 
angajamentul ferm de a rămâne alături de Irlanda în cadrul negocierilor cu Brexit, pentru a se asigura de respectarea deplină a acordului din „vinerea mare”22.        

                                                 
20 Aceasta a fost prima dezbatere dintr-o serie de dezbateri între şefii de stat sau de guvern din UE şi deputaţi europeni pe tema viitorul Uniunii Europene. 
21 Parlamentul European a fost prima instituție a UE care a inițiat această reflecție asupra viitorului Europei. La începutul anului 2017, a votat propuneri care încurajau o reflecție largă, atât în 
cadrul Tratatului de la Lisabona, cât și în afara acestuia, și a preluat conducerea în regândirea Uniunii Europene pentru a răspunde mai bine preocupărilor cetățenilor. 
22 Acordul de la Belfast sau „Acordul din vinerea mare” a fost un moment de referință în procesul de pace din Irlanda de Nord. Prin el a fost înființată Adunarea Irlandei de Nord, cu puteri 
legislative locale, și a marcat reducerea violențelor. El a fost semnat la Belfast la 10 aprilie 1998 (în vinerea mare) de către guvernul  britanic și irlandez și a fost susținut de majoritatea partidelor 
politice nord-irlandeze. La 23 mai 1998, acordul a fost aprobat de alegătorii nord-irlandezi prin referendum. În aceeași zi, alegătorii din Republica Irlanda au votat într-un referendum separat 
pentru modificarea constituției în conformitate cu acest acord. Partidul Democrat Unionist (DUP) a fost singurul mare partid care s-a opus acordului, care a intrat în vigoare la 2 decembrie 
1999. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session-debate-with-leo-varadkar-prime-minister-of-ireland-on-the-future-of-europeopening-statement-by-leo-varadkar-prime-minister-of-ireland_I149092_01-V_rv
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Intențiile Rusiei de a provoca UE  

UE trebuie să-și sporească rezistența față de propaganda rusească, au opinat deputații europeni în cadrul unei dezbateri, care a avut loc în data de 17 
ianuarie a.c., în prezența comisarului european responsabil cu Uniunea securității, Sir Julian King. Ei au tras un semnal de alarmă față de influența propagandei 
rusești asupra statelor membre ale UE și au sugerat consolidarea echipei strategice de comunicare a UE. Pentru a îmbunătăți rezistența Uniunii, deputații 
europeni au solicitat măsuri de îmbunătățire a competenței mediatice, de sensibilizare și de promovare a jurnalismului independent și de investigație și de 
revizuire a directivei UE privind audiovizualul, astfel încât să mandateze autoritățile naționale de reglementare să impună toleranță zero la discursurile prin care 
se incită la ură.  

Încă din anul 2016 propaganda rusească a intensificat provocările împotriva UE, după anexarea Crimeii şi a războiului hibrid din Donbas. Deputații 
europeni au subliniat că guvernul rus foloseşte think tank-uri, staţii TV multilingvistice (ex. Russia Today), pseudo-agenţii de presă şi servicii multimedia (ex. 
Sputnik), reţelele sociale şi troli23 pe internet pentru a ataca  valorile democratice şi a diviza Europa.  De asemenea, s-a constatat că a existat influență rusească 
în problema  Brexit, dar și în recentele alegeri din Franța, Germania și Spania.  

Deputații europeni și-au exprimat regretul față de răspunsul limitat al UE, remarcând că echipa de comunicare strategică a UE, formată de 17 membri, 
nu încearcă îndeajuns să contracareze instrumentele de propagandă rusească, care sunt de altfel sprijinite financiar cu miliarde de euro. Totodată, s-a subliniat 
nevoia de a îmbunătăți transparența proprietarilor mass-media, a finanțării partidelor politice și a campaniilor acestora. Deoarece media socială devine 
principala sursă de știri pentru mulți, ar trebui să respecte aceleași reguli. Comisarul pentru securitate a remarcat că doctrina militară a armatei rusești și 
generalii consideră că datele false și propaganda destabilizatoare sunt un instrument legitim al forțelor armate. El a salutat sugestiile deputaților europeni de a 
consolida echipa de comunicare strategică a UE și a precizat că în primăvară, Comisia Europeană va  propune o strategie îndreptată spre știrile false. 

 

Turcia și respectarea drepturilor omului  

În deschiderea sesiunii plenului, preşedintele Tajani şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la încălcarea, în mod repetat, a 
drepturilor omului din Turcia ţintite nu numai la adresa opoziţiei politice, ci şi a reprezentanţilor societăţii civile, inclusiv a jurnaliştilor 
şi profesorilor din mediul academic. Menţionând pe mulţi dintre cei persecutaţi în prezent, dl Tajani a afirmat că Parlamentul va 
continua să îi sprijine în lupta pentru libertate şi justiţie.   

La 30 de ani de la prima decernare a Premiului Saharov, Parlamentul European trebuie să continue să-și sprijine laureaţii, 
având în vedere că unii sunt în continuare persecutaţi. Leyla Zana, laureata din 1995, a fost dată la o parte din Marea Adunare a 
Turcie, iar preşedintele Tajani şi-a exprimat solidaritatea cu ea în numele Parlamentului European. „(…) Nu este acceptabil ca cineva 
ales de cetățeni să fie dat la o parte” – a precizat președintele. Leyla Zana (născută la 3 mai 1961 - în Silvan, provincia Diyarbakır) este 

                                                 
23 Un troll este un provocator fără cauză, cineva care lansează o discuție cu scopul de a recrea un conflict de idei. Uneori, conflictul devine amuzant pentru troll, dar aproape niciodată pentru 
participanții inocenți. 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date/results?date=17-01-2018
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un om politic de etnie kurdă, care a fost închisă timp de 10 ani pentru activitatea sa politică, fiind considerată de instanțele turcești că luptă împotriva unității 
țării. A fost aleasă membru independent al parlamentului pentru provincia Diyarbakır, cu sprijinul Partidului pentru Pace și Democrație. Deși a fost premiată în 
1995, cu premiul Saharov din partea Parlamentului European nu a reușit să intre în posesia lui până ce nu a fost eliberată în anul 2004. De asemenea, în 1994, i 
s-a acordat Premiul Rafto, după ce Fundația Rafto i-a recunoscut meritele pentru activitatea sa legată de respectarea drepturilor omului pentru populația kurdă 
din Turcia și din țările vecine. 

 

Tehnologia cibernetică și drepturile omului  

Uniunea își actualizează regulile privind controlul exporturilor de 
echipamente cu dublă utilizare pentru a ține pasul cu noile tehnologii și a 
preveni spionarea de către regimurile totalitare a propriilor cetățeni cu 
ajutorul produselor europene. Astfel, controalele privind instrumentele de 
supraveghere cibernetică trebuie să fie mai riguroase, dar, totodată, să nu 
fie încălcate drepturile omului. UE dispune de reguli care să garanteze că 
bunurile și tehnologiile produse în scopuri civile în Europa nu pot fi folosite 
în scopuri abuzive atunci când sunt exportate. Acestea sunt cunoscute sub 
denumirea de produse cu dublă utilizare24, deoarece pot fi utilizate pentru 
aplicații civile, dar și militare, de exemplu pentru a dezvolta arme de 
distrugere în masă sau pentru a comite acte teroriste. O actualizare a 
acestor reguli trebuie făcută în prezent conform noilor evoluții tehnologice. 
Comisia pentru comerț internațional (INTA) a Parlamentului European 
propunea adăugarea în regulament a unor criterii și definiții clare pentru 
consolidarea dreptului la viața privată, protejarea datelor personale și 
libertatea de întrunire. 

Pe data de 17 ianuarie a.c., deputații europeni au adoptat 
amendamentele25 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului 

                                                 
24 Articolele cu dublă utilizare sunt bunuri, programe sau tehnologii care pot fi utilizate 
pentru a dezvolta arme de distrugere în masă sau care pot fi folosite în scop militar în plus 
față de scopul lor original. Exemplele includ reactoarele nucleare, unitățile de refrigerare 
criogenice, explozivii, sistemele și echipamentele de supraveghere și substanțele chimice 
care pot fi utilizate ca precursori ai agenților chimici toxici. 
25   Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 17 ianuarie 2018 referitoare la 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui 

European și al Consiliului de instituire a unui regim al Uniunii pentru 
controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței 
tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare 
(reformare).  Una dintre principalele schimbări este prevenirea abuzului de 
tehnologii de supraveghere cibernetică cu dublă utilizare, pe care regimurile 
autoritare ar putea să le utilizeze pentru a spiona proprii cetățeni, prin 
urmărirea calculatoarelor sau interceptarea telefoanelor mobile.  

Noile reguli ar putea adăuga unele instrumente de supraveghere 
cibernetică pe lista 
echipamentelor 
care trebuie 
aprobate de 
autoritățile 
naționale înainte de 
a fi exportate. 
Printre acestea se 
numără 
echipamente 
pentru 
interceptarea telefoanelor mobile, accesarea computerelor, spargerea 
parolelor sau identificarea utilizatorilor de internet, astfel de echipamente 
cu utilizare dublă fiind utilizate pe scară largă pentru a oprima civilii, opoziția 

                                                                                                                          
regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, 
asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (reformare) - 
COM(2016)616–2016/0295(COD) 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20171123IPR88705/preventing-authoritarian-regimes-from-spying-on-their-own-citizens
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0006+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20171123IPR88705/preventing-authoritarian-regimes-from-spying-on-their-own-citizens
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52016PC0616
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politică și activiștii din întreaga lume. Țările UE au o listă comună de produse 
cu dublă utilizare, în plus cooperează în vederea punerii în aplicare a tuturor 
normelor. 

În același timp însă, deputații europeni vor să protejeze mai mult 
drepturile omului și vor crea un sistem care poate să fie adaptat mai ușor 
noilor tehnologii. Printre sugestiile lor se numără: 

 protejarea dreptului la viață privată, a datelor și a libertății de 
reuniune, prin adăugarea unor definiții și criterii clare și în textul legislativ; 

 exportatorii de produse nelistate în noua lege, dar care ar 
putea fi folosite pentru încălcarea drepturilor omului, trebuie să se asigure 
că bunurile lor nu vor ajunge la cine nu trebuie, prin respectarea liniilor 
directoare OECD; 

 Comisia Europeană trebuie să publice un document înainte 
de intrarea în vigoare a noilor reguli pentru companiile UE prin care acestea  
care să știe ce pot și ce nu pot face; 

 noile riscuri și tehnologii trebuie incluse rapid în legislație; 

 crearea unui cadru propice între statele membre prin 
introducerea unor amenzi similare pentru nerespectarea legii, precum și o 
mai mare transparență a deciziilor autorităților naționale privind controlul 
exporturilor; 

 eliminarea tehnologiilor încriptate de pe lista produselor de 
supraveghere cibernetică, ele fiind vitale pentru auto-apărarea activiștilor în 
domeniul drepturilor omului. 

Raportorul Klaus Buchner (Verzi/ALE, DE) este de părere că: „(…) 
Dictatorii își spionează cetățenii folosind sistemele de supraveghere 
cibernetică ale UE. Acest lucru trebuie să înceteze. (…) Activitățile comerciale 
trebuie să asigure securitatea, stabilitatea, respectarea drepturilor omului în 
lume. Suntem hotărâți să eliminăm lacunele în ceea ce privește exportul 
echipamentelor cu utilizare dublă și cerem statelor membre să  procedeze în 
același mod.” 

 

Utilizarea energiei mai eficient și mai curat  

Un pachet legislativ în sprijinul producerii energiei curate ar reduce 
consumul în UE cu 35% față de nivelul din 2005 până în anul 2030. 
Parlamentul European a adoptat amendamentele26 sale și a confirmat astfel, 

                                                 
26 Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 17 ianuarie 2018 referitoare la 
propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile (reformare)  - COM(2016)0767 – 2016/0382(COD), 
Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 17 ianuarie 2018 referitoare la 
propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 
2012/27/UE privind eficiența energetică - COM(2016)0761 – 2016/0376(COD) și 
Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 17 ianuarie 2018 referitoare la 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța 
uniunii energetice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directivei 98/70/CE, a Directivei 
2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a 
Directivei 2009/73/CE, a Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 2010/31/UE, a 
Directivei 2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și 
de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 -  COM(2016)0759 – 2016/0375(COD) 

în data de 17 ianuarie a.c., propunerile prin care vom avea o țintă 
obligatorie de 35% de eficiența energetică în UE, un minimum de 35% din 
surse regenerabile în consumul brut final de energie, și, respectiv, de 12% în 
transport, până în anul 2030.  Acest obiectiv27 trebuie calculat pe baza 
consumului estimat de energie în 2030, conform modelului PRIMES (care 
simulează consumul de energie și sistemul de alimentare cu energie în UE). 
Pentru a atinge aceste ținte generale, statele membre trebuie să își 
stabilească propriile ținte care să fie monitorizate și realizate conform unei 
alte propuneri legislative privind guvernanța uniunii energetice. 

De asemenea, contribuţia aşa-numiţilor carburanţi bio de „primă 
generaţie” (din alimente şi plante alimentare) va trebui limitată față de cea 
de la nivelul anului 2017, cu un maximum de 7% în transport.  

                                                 
27   În 2030, fiecare stat membru va trebui să se asigure că 12% din energia consumată în 
transporturi vine din surse regenerabile. 

http://eur-lex.europa.eu/search.html?type=expert&qid=1516354759558
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52016PC0761
http://eur-lex.europa.eu/search.html?type=expert&qid=1516354870496
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0010+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0009+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/analysis/models_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0011+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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Deputaţii europeni vor interzice  utilizarea uleiului de palmier din 
2021.  

Totodată, partea combustibililor bio avansaţi (care au un impact mai 
mic asupra utilizării terenurilor decât cei din alimente), combustibili 
regenerabili pentru transport de origine non-biologică, combustibili bazaţi 
pe reziduuri şi electricitatea din surse regenerabile trebuie să fie de cel puţin 
1,5% în anul 2021, crescând până la 10% în anul 2030.  

Deputații europeni solicită ca schemele de sprijin pentru energia 
regenerabilă din biomasă să fie create astfel încât să evite utilizarea 
nesustenabilă a biomasei pentru producția de energie dacă există utilizări 
mai bune sau materiale, întrucât carbonul stocat în lemn ar putea fi eliberat 
în atmosferă prin ardere pentru încălzire. Pentru generarea de energie, 
prioritatea ar trebui acordată arderii reziduurilor și resturilor lemnoase.  

De asemenea, până în anul 2022, un procent de 90% din staţiile de 
încărcare de pe drumurile transeuropene trebuie să fie echipate cu puncte 
de reîncărcare pentru maşinile electrice, spun deputaţii.  

Parlamentul European doreşte ca toţi consumatorii care produc 
energie în spațiile lor și care ar urma să poată consuma această energie să-și 
instaleze sisteme de stocare fără taxe, suprataxe sau contribuții. 

Pentru a atinge obiectivele uniunii energetice, fiecare stat membru 
trebuie să notifice Comisia Europeană până la 1 ianuarie 2019, şi apoi la 
fiecare 10 ani, despre planurile sale naţionale privind energia şi politica 
climatică. Primul plan se referă la perioada cuprinsă între 2021-2030, iar 
următoarele trebuie să acopere încă o perioadă de 10 ani. În acest timp, 
Comisia Europeană va evalua planurile naționale și va face recomandări sau 
va lua măsuri de remediere, dacă va considera că nu au fost făcute progrese 
suficiente. 

Jose Blanco Lopez (S&D, ES), raportor pentru resurse regenerabile, 
consideră că: „(…) Propunerea Comisiei a fost prea timidă. Dacă Europa vrea 
să își respecte angajamentele luate la Paris de a lupta împotriva schimbării 
climatice și de a conduce tranziția energetică, trebuie să facă mai mult. 
Parlamentul a putut obține un consens larg pentru ținte semnificativ mai 

mari în 2030. Am reușit să întărim consumul propriu ca un drept, să aducem 
siguranță și certitudine pentru investitori, să creștem ambiția pentru 
decarbonizare în sectorul de transport, precum și în cel de încălzire. 
Decarbonizarea nu afectează creșterea economică. Dimpotrivă, aduce 
competitivitate, activitate economică și locuri de muncă.” 

Miroslav Poche (S&D, CZ), raportor pentru eficiența energetică 
consideră că: „(…)Eficiența energetică este una din dimensiunile-cheie ale 
strategiei UE pentru uniunea energetică. O politică ambițioasă în acest 
domeniu va contribui la atingerea obiectivelor climatice și energetice precum 
și la creșterea competitivității. Este și una dintre cele mai bune metode de 
combatere a sărăciei energetice în Europa.” 

Michele Rivasi (Greens/EFA, 
FR), co-raportor pentru guvernanța 
uniunii energetice a precizat: „(…) 
Parlamentul European a luat o poziție 
istorică, conformă cu angajamentele 
UE privind politica climatică. Este 
pentru prima dată când legislația 
europeană a integrat o țintă de 35% 
pentru energiile regenerabile și o țintă 
de 35% pentru eficiența energetică 
până în 2030, o strategie privind metanul și obligații de luptă împotriva 
sărăciei energetice. Această politică va ajuta la dezvoltarea unei 
independențe energetice reale, va crea locuri de muncă și va asigura 
investițiile. Alături de coerență, propunerea privind guvernanța va oferi o 
platformă pentru dialog între societatea civilă, autoritățile locale și guverne. 
Această transparență este necesară pentru a putea combate lobby-urile și 
oligopolurile energetice. Un singur interes este mai mare decât toate 
celelalte: viitorul planetei și al locuitorilor săi.” 

 La rândul său, Claude Turmes (Greens/EFA, LU), co-raportor pentru 
guvernanță a spus: „(…) După acordul foarte slab al Consiliui, din decembrie 
2017, referitor la pachetul privind energia curată, sunt mândru că 
Parlamentul a contribuit la refacerea credibilității UE privind politica 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125044/JOSE_BLANCO+LOPEZ_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124699/MIROSLAV_POCHE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96743/MICHELE_RIVASI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96743/MICHELE_RIVASI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4432/CLAUDE_TURMES_home.html
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climatică. O mai mare ambiție privind sursele regenerabile, eficiența 
energetică și un sistem puternic de guvernanță vor contribui la realizarea 
unei economii de zero carbon în 2050 și la atingerea obiectivelor din Acordul 
de la Paris. Parlamentul va arăta un front unit în negocierile cu Consiliul.” 

 Negocierile cu Consiliul pot începe imediat, întrucât acesta și-a 
adoptat documentele privind eficiența energetică, la 26 iunie 2017, energiile 
regenerabile și guvernanța uniunii energetice, la 18 decembrie 2017. 

 

 

Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor  

Programul Garanția pentru tineret28 nu și-a atins ținta.  

Creat în anul 2013, programul își propunea ca tinerii absolvenți să primească o ofertă de calitate pentru un loc de muncă, formare continuă, ucenicie sau 

stagiu, în primele 4 luni de la terminarea studiilor sau de la pierderea locului de muncă. În acest context, Parlamentul European a adoptat, în data de 18 ianuarie 

a.c., o rezoluție referitoare la punerea în aplicare,  în statele membrem a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor29 prin care cerea: 

 în materie de educație și formare profesională - contractul de stagiu să fie scris, să prevadă un tutore sau un supervizor, precum și clauze clare privind 

remunerația și asigurările sociale; în materie de îmbunătățire a Garanției pentru tineret, statele membre trebuiau: 1. să actualizeze ori să revizuiască (împreună 

cu partenerii sociali și organizațiile tinerilor) programele operaționale din program în funcție de nevoile tinerilor și de dinamica pieței muncii; 2. Să garanteze  

sau să furnizeze date fiabile legate de implementarea programului; să existe mai multe sinergii între angajatori (publici sau privați) și sistemul educațional; 

programul să devină un instrument major de finanțare pentru perioada de după anul 2020 și să asigure fonduri în mod rapid și simplu; stagiile și uceniciile să fie 

remunerate, dar să nu devină un substitut pentru un loc de muncă remunerat; să se creeze un Serviciu european de asistență telefonică, prin care tinerii să 

informeze direct Comisia Europeană cu privire la proiectele finanțate din bani europeni, în care le sunt încălcate drepturile. 

 

                                                 
28 Criza economică și financiară, care a început în 2008, a dus la o creștere importantă a ratei șomajului. Tinerii, care se află adesea în căutarea unui prim loc de muncă, au un contract 

temporar sau sunt primii care își pierd locul de muncă conform normelor în materie de concediere bazate pe principiul „ultimul intrat, primul ieșit”, au fost afectați în mod deosebit. Rata 
șomajului în rândul tinerilor, care era de 15% în 2008, a atins un nivel record de 24% în 2013, mascând diferențe enorme între statele membre și diferite regiuni. Criza a agravat retragerea 
tinerilor de pe piața forței de muncă, numărul tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) ajungând la 7,3 milioane în 2013 (13% 
din ansamblul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani). În acest context, Parlamentul a făcut în mod repetat presiuni asupra sa să ia urgent măsuri în acest sens, Consiliul a adoptat, la 22 
aprilie 2013, o recomandare prin care a instituit programul „Garanția pentru tineret”, prin care statele membre s-au angajat să garanteze că tinerii primesc o ofertă de angajare de calitate, o 
formare continuă, o ucenicie sau un stagiu în termen de patru luni de la intrarea în șomaj sau de la ieșirea din sistemul de învățământ formal. În paralel, în februarie 2013, Consiliul European a 
aprobat crearea Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI) ca principalul instrument bugetar al Uniunii – legat de Fondul social european (FSE) – care are scopul de a 
ajuta regiunile din statele membre care se confruntă cu rate deosebit de ridicate ale șomajului în rândul tinerilor să abordeze această situație, în special prin introducerea sistemelor de garanție 
pentru tineret. 

29 2017/2039(INI) 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/26/increased-energy-efficiency/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/18/promoting-renewable-energy-use-council-adopts-its-position/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/18/promoting-renewable-energy-use-council-adopts-its-position/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/18/governance-of-the-energy-union-council-agrees-general-approach/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0018+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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Calificările profesionale 

Legislația europeană în vigoare prevede o recunoaștere intra-europeană automată a unui număr limitat de profesii, un sistem general de recunoaștere a 

studiilor, un sistem automat de recunoaștere a experienței profesionale, un sistem de prestare de servicii transfrontaliere, în cadrul profesiilor reglementate, și 

un exercițiu de transparență și evaluare mutuală a acestor profesii reglementate. În acest context, Parlamentul European a adoptat, în 18 ianuarie a.c., o 

rezoluție privind punerea în aplicare a Directivei privind calificările profesionale și necesitatea reformei în sectorul serviciilor profesionale30, prin care se cere: 

 Comisiei Europene: 

 să îmbunătățească transparența și comparabilitatea cerințelor naționale privind accesul la profesii, astfel încât toate cerințele de la nivel național să 

fie notificate și puse la dispoziția publicului în baza de date pentru profesiile reglementate, într-un limbaj clar și ușor de înțeles; să definească un 

cadru comun de activități pentru fiecare profesie reglementată, pentru a favoriza o armonizare voluntară la nivel european; să recunoască 

necesitatea impactului la noi tehnologii asupra serviciilor profesionale (servicii juridice, de contabilitate), unde unele proceduri ar putea fi 

îmbunătățite; să sancționeze reglementările discriminatorii, nejustificate sau disproporționate. 

 statelor membre: 

 să garanteze o mai mare transparență privind profesiile reglementate; să implice toate părțile interesate atunci când reformează reglementarea 

profesiilor; să adapteze reglementarea serviciilor profesionale la Comunicarea Comisiei Europene cu privire la nevoile în materie de reforme în 

domeniul serviciilor profesionale31.  

 

                                                 
30 2017/2073(INI) 
31 COM(2016)820 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind recomandările de reformă în 

domeniul reglementării serviciilor profesionale 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0019+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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PREŞEDINŢIA BULGARĂ A 

CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE   

 

 

 

 

Reducerea obligatorie, anuală, a emisiilor de gaze cu efect de seră 

În data de 17 ianuarie 2018 Președinția bulgară a organizat o dezbatere cu privire la Regulamentul privind 
partajarea eforturilor32  care stabilește obiective obligatorii de reducere a emisiilor pentru statele membre în sectoarele 
care nu intră în domeniul de aplicare al schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii ( ETS) pentru perioada 
2021-2030. În cadrul discuțiilor a fost exprimată susținerea pentru acordul provizoriu la care s-a ajuns între președinția 
estoniană și Parlamentul European în luna decembrie 2017 în vederea asigurării unor reduceri suplimentare ale 
emisiilor până în anul 2030. Acordul reprezintă un nou pas important pentru UE în vederea îndeplinirii angajamentului 
de la Paris în domeniul schimbărilor climatice, care prevede o reducere cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră până  
în anul 2030, în comparație cu nivelurile din anul 1990. 

Sectoarele care nu fac obiectul ETS trebuie să-și reducă emisiile cu 30% până în anul 2030 în raport cu nivelurile 
din 2005 pentru a îndeplini acest scop al UE. Noul regulament stabilește obiective naționale obligatorii și introduce 
cadrul necesar pentru sectoarele aflate sub incidența partajării eforturilor (printre care se numără: clădirile, agricultura 
- cu alte emisii decât cele de CO2), gestionarea deșeurilor, transporturile (excluzând transportul aerian și naval) și 
industria (procesele industriale, aprovizionarea cu energie și utilizarea produselor), astfel încât să se atingă până în anul 
2030 contribuția sectoarelor din afara ETS.        

                                                 
32Propunerea de  regulament privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni 
energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris  și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice.  
  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11483-2016-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11483-2016-INIT/ro/pdf
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”(…) UE își va menține rolul de conducere și de decizie în punerea în aplicare a Acordului de la Paris. Suntem recunoscători pentru activitățile importante 
desfășurate de preșdinția estoniană în ceea ce privește Regulamentul privind partajarea eforturilor. În Europ, există un consens politic în ceea ce privește 
încălzirea globală și măsurile care ar trebui luate. Bulgaria este  parte la acest consens. Ca președinție, vom acționa în interesul nostru comun pentru a atinge un 
nivel maxim al  progreselor în vederea reducerii emsiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățind astfel calitatea aerului. Protecția mediului și sănătatea 
cetățenilor europeni reprezintă una din prioritățilepreședinției bulgare”, a declarat Neno Dimov, ministrul bulgar al mediului și al apelor. 

Mário Centeno își începe mandatul de președinte al Eurogrupului         

Mário Centeno și-a început din data de 13 ianuarie 2018 mandatul 

de președinte al Eurogrupului, preluat de la Jeroen Dijsselbloem, care a 

ocupat funcția începând din 2013. Miniștrii de finanțe din zona euro l-au 

ales pe dl Centeno președinte al Eurogrupului la 4 decembrie 2017, pentru 

un mandat de doi ani și jumătate. Pentru a marca transmiterea președinției 

Eurogrupului și pentru a încheia transferul de 

atribuții, dl Dijsselbloem și dl Centeno au avut o 

întâlnire de lucru în care au discutat și agenda 

Eurogrupului. Mário Centeno este ministrul 

finanțelor din Portugalia, funcție în care a fost 

numit în anul 2015. Prima reuniune a 

Eurogrupului sub președinția dlui Centeno va 

avea loc la Bruxelles la 22 ianuarie 2018. 

Dl  Centeno s-a declarat motivat de 

deținerea acestei funcții: ”(…) Sunt foarte 

motivat să preiau conducerea Eurogrupului. 

Avem o ocazie unică să aprofundăm uniunea 

monetară, sporind reziliența monedei noastre comune la viitoarele crize. 

Responsabilitatea noastră este de a obține rezultate și de a răspunde 

așteptărilor cetățenilor noștri. Nu voi precupeți niciun efort pentru a obține 

consensul necesar. Aș dori să-i mulțumesc, de asemenea, lui Jeroen 

Dijsselbloem pentru fermitatea cu care a condus Eurogrupul într-o perioadă 

în care zona euro a fost pusă la încercare”. 

   Dijsselbloem a declarat: „(…) Eurozona este mult mai în formă acum 

decât în anul 2013. Avem creștere economică în toate țările, șomajul scade și 

finanțele publice s-au mai stabilizat. S-au făcut 

pași decisivi în direcția consolidării uniunii 

monetare, mai ales a uniunii bancare. Permiteți-

mi să îi doresc lui Mário Centeno toate cele bune 

în noul său rol de președinte al Eurogrupului.” 

 Eurogrupul este un organism informal în 

cadrul căruia miniștrii din statele membre ale 

zonei euro discută chestiuni legate de 

responsabilitățile comune ale țărilor lor față de 

moneda euro. Principala sa atribuție este 

asigurarea unei coordonări strânse a politicilor 

economice între statele membre ale zonei euro 

șii promovarea condițiilor pentru o creștere 

economică mai puternică. Coordonarea politicilor între țările din zona euro 

este crucială pentru asigurarea stabilității de ansamblu în zona euro. Rolul 

Eurogrupului a fost definit în Protocolul nr. 14 la Tratatul de la Lisabona, 

care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.   
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ELEMENTE DE INTERES  

 

Comitetul Regiunilor - Grupul operativ de lucru pentru subsidiaritate și proporționalitate 

În data de 18 ianuarie a.c. Comitetul Regiunilor a anunțat că și-a nominalizat, din rândul 
membrilor săi, echipa care să formeze Grupul operativ de lucru pentru subsidiaritate și 
proporționalitate, formată din Karl-Heinz Lambertz, Michael Schneider și François Decoster. Scopul 
acestui grup este de a se implica în acțiunile de consolidare a politicilor europene la nivelul 
autorităților locale și regionale. Oficialii au delcarat că procesul de examinare al subsidiarității trebuie 
înțeles ca un instrument prin care Europa trebuie ajutată să funcționeze mai bine, să-și respecte 
angajamentele, să le împărtășească tuturor nivelurilor de guvernare, așa cum s-a arătat în Declarația 
de la Roma din martie 2017. De asemenea, grupul va depune eforturi pentru ca ”Europa să fie mai 
aproape de cetățenii săi”, să vegheze la respectarea obiectivelor pe care și le-a propus. 

  
                                                Membrii CoR - Karl-Heinz Lambertz, Michael Schneider, François Decoster 

Pe pagina de internet a Direcției pentru Uniunea Europeană pot fi consultate: 

 Fişa de informare (din proprie inițiativă) privind 

Semestrul european 2018 - pachetul de toamnă: 

Eforturi în vederea asigurării unei creșteri durabile și 

favorabile incluziunii. Acest pachet se bazează pe previziunile 
economice ale Comisiei Europene din toamna anului 2017 și pe 
prioritățile formulate în discursul președintelui Juncker privind starea 
Uniunii din 2017. Totodată, aceste comunicări reflectă proclamarea 
recentă a pilonului european al drepturilor sociale, care a avut loc cu 
ocazia Summit-ului social de la Göteborg. Documentul poate fi 
consultat aici. 

 

 

 Fişa de informare (proprie iniţiativă) privind Proiectul 

de raport comun privind ocuparea forţei de muncă / 

Propunere de orientări pentru politicile de ocupare a 

forţei de muncă. Criza economică a lăsat urme adânci, atât la 
nivelul vieţii fiecărui cetăţean, cât şi la nivelul societăţii în ansamblul 
ei. Consecinţele acesteia asupra domeniului social, în general, şi 
asupra pieţei muncii, în mod special, variază considerabil în statele 
membre, dar şi în interiorul acestora. Uniunea Europeană trebuie să 
răspundă acestor provocări printr-o tot mai profundă adaptare şi 
aplecare către dimensiunea ei socială. Dimensiunea socială 
constituie, de altfel, unul dintre domeniile-cheie către care s-a 
îndreptat, de la începutul activităţii sale, Comisia Junker. Documentul 
poate fi consultat aici . 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2017/fi_2349.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2017/fi_2348.pdf
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SUBIECTE DE ACTUALITATE  

 
săptămâna 15 - 21 ianuarie 2018 

 
 
 
 
 
 

ÎN PRESA EUROPEANĂ 

 

 O mai mare flexibilitate a cotelor TVA la nivel european pentru susținerea 
IMM-urilor (RO)   

       Comisia Europeană propune norme noi, care oferă statelor membre o 
flexibilitate sporită în stabilirea cotelor de TVA, pentru îmbunătățirea mediu 
ui fiscal și dezvoltarea IMM-urilor. 

 

 Comisia Europeană acuză Rusia că răspândește deliberat informații 
mincinoase pentru a destabiliza UE (RO) 
Julian King, Comisarul UE pentru securitate: “ (...) sunt suspiciuni că această 
campanie de dezinformare este o strategie orchestrată, care oferă aceleaşi 
informaţii mincinoase în cât mai multe limbi posibile şi cât mai des cu 
putinţă”. 
 

 Liderii UE propun inversarea Brexit-ului sau o nouă aderare a Marii Britanii 
(RO) 

       Cei mai importanți lideri ai UE, Donald Tusk și Jean-Claude Juncker, au lansat 
un apel inedit privind posibilitatea reîntoarcerii Marii Britanii în Uniunea 
Europeană. 

 Deputaţii britanici au adoptat un proiect de lege privind retragerea din UE 
(EN) 

Legea ar trebuie să permită Regatului Unit o funcționare normală până la 
desprinderea de UE și să pună capăt supremației dreptului european față de 
dreptul național britanic și a integrării legilor comunitare în dreptul național. 
 

 Comisia Europeană propune un plan ambițios pentru protejarea mediului 
înconjurător și crearea unei economii circulare (RO) (EN) 

      Toate ambalajele din plastic de pe piața UE vor deveni reciclabile până în 
anul 2030, consumul de articole din plastic de unică folosință va fi redus, iar 
utilizarea intenționată a micro-plasticului va fi limitată. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-185_ro.htm
http://www.caleaeuropeana.ro/comisia-europeana-acuza-rusia-ca-raspandeste-deliberat-informatii-mincinoase-pentru-a-destabiliza-ue-nu-exista-nicio-indoiala-ca-este-o-strategie-orchestrata/
http://www.caleaeuropeana.ro/apelul-europei-inaintea-unui-summit-emmanuel-macron-theresa-may-liderii-institutiilor-ue-propun-inversarea-brexit-ului-sau-o-noua-aderare-a-marii-britanii/
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/british-mps-approve-landmark-brexit-bill/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_ro.htm
https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/commission-maps-out-plastics-vision-in-new-strategy/
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 Premierul Bulgariei Boiko Borissov: “Trebuie să normalizăm relațiile cu Rusia, 
unul din vecinii noștri cei mai mari” (RO) 

 Declarația survine în contextul în care UE a prelungit sancțiunile împotriva 
Rusiei până la 31 iulie 2018. Măsurile au fost introduse inițial în 2014, 
pentru o perioadă de un an, ca răspuns la acțiunile Rusiei de destabilizare a 
situației din Ucraina. 

 

 Economiștii germani și francezi pledează pentru reguli bugetare noi (RO) 
 Un grup de economiști franco-germani sugerează înlocuirea normelor 

bugetare curente considerate "opace" printr-un sistem mai simplu, chiar 
dacă acest lucru înseamnă depășirea deficitelor. 

 

 Parlamentul European instituie o comisie specială pentru pesticide (FR) 
 Deputații europeni au la dispoziție nouă luni pentru evaluarea procedurii 

europene de autorizare a pesticidelor, ca urmare a reînnoirii controversate 
a glifosatului în luna decembrie 2017. 

 

 Parlamentul European face un pas înapoi în privința eficienței energetice (EN) 
 Obiectivul privind eficiența energetică de 40% propus pentru anul 2030 a 

fost abandonat în favoarea unui compromis de 35%, dar a fost menținut 
obiectivul de a economisi 1,5% din energie până în 2030, inclusiv în sectorul 
transporturilor, scutit până acum. 

 

 Curtea Europeană de Conturi critică opacitatea Băncii Centrale Europene 
(BCE) (EN) 
Curtea acuză BCE că refuză să-i furnizeze informații importante pentru 
evaluarea rolului său în supravegherea marilor bănci europene. 
 

 Parlamentul European solicită interzicerea pescuitului electric (EN) 
 Parlamentul se opune astfel unei derogări propuse de Comisia Europeană 

de a permite această practică la scară mai largă în Marea Nordului. 
 

 2018 - un an esențial pentru piața unică digitală (EN) 
 Comisia Europeană are ca obiectiv finalizarea negocierilor legislative privind 

cele 25 de propuneri referitoare la piața unică digitală până la sfârșitul 
anului. 

 

 Comisia a decis amânarea introducerii impozitului pe țigările electronice și pe 
alte produse noi din tutun (EN) 

 O reevaluare a situației este planificată pentru 2019, cu ocazia următorului 
raport privind impozitarea tutunului. În martie 2016, Consiliul European a 
solicitat Comisiei să propună o revizuire a Directivei privind accizele pentru 
tutun, datorită apariției pe piață a unor noi produse și a dezvoltării 
comerțului ilegal. 

 

 Germania cere clarificarea parametrilor de reducere a riscului pentru uniunea 
bancară (EN) 

 Ministrul german de finanțe spune că membrii zonei euro ar trebui să se 
pună mai întâi de acord asupra unor parametri clari de reducere a riscurilor 
din sectorul bancar, înainte de realizarea unei uniuni bancare prin 
intermediul unei scheme de asigurare a depozitelor. 
 

 Prioritate în cercetare și educație pentru a evita "deceniul pierdut" (EN) 
 UE ar trebui să pună accent pe cheltuieli inteligente și pe priorități orientate 

spre viitor, precum inovarea și educația, esențiale pentru crearea mai 
multor locuri de muncă în următorul deceniu. 
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